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НАДЗВИЧАЙНИЙ УСПІХ 
КОНЦЕРТУ МАРІЇ СОКІЛ 

І АНТОНА РУДНИЦЬКОГО 
НЮ ЙОРЌ. — Велика саля Стайвесент Гай 

Сќул не могла помістити тої великої маси ўкраїн-^ 
ців, що прийшли минулої неділі послухати наших 
артистів з Рідного Краю: оперову співачку Марію 
Сокіл і диригента та композитора Антона Рудниць-
кого. Доставлена повно крісел, що звичайно при-
значені для орхестри на сцені. А багатьом прийшло-
ся стояти. Яких 3,000 присутніх мали нагоду налю-
буватись чудовим виконанням ріжних творів наших 
новіших композиторів. Вступ був за добровільни-
ми датками. Про Перший Український Шпиталь у 
Львові говорив п. А. Рудницький. В імені громади і 
Центрального Комітету повитав артистів адв. М. 
Пізнак. Увесь дохід виноситиме понад 1,200 доля-
рів. Крім того наспіють іще певно жертви на У-
країнський Шпиталь від місцевих українських то-
вариств, а покищо зголошено поважну жертву від 
Тов. „Дністер", від. 361 У. Н. Союзу. Публика при-
ймала н'аших артистів надзвичайно сердечно. 1 зму-
шувала їх до численних наддатків, з чим вони охот-
но погоджувались. 

ОКРУЖНИЙ ЗІЗД МОЛОДІ 
НЮАРК. — Минулої суботи і неділі відбував-

ся Окружний З'їзд Молоді, скликаний Лігою Укра-
їнської Молоді Північної Америки. Прибуло значне 
число молоді з Ню йорќу, Нюарку і поблизьких 
міст, а далі з Філядельфії, Балтімор, зо стейту Ме-
сечусетс і т. д. На з'їзді виголошено низку відчитів, 
які викликали оживлену дискусію. На бенкеті було 
понад 200 осіб. 

ВАШИНГТОН. —- Відмова Японії розкрити свої 
пляни в будові бойових кораблів викликала це, що 
тепер цілий конгрес, а також загальна американська 
публична опінія більше склонні приняти плян роз-
будови американської фльоти, та̀ к, як це запроєк-
тував Рузвелт. Деякі сенатори домагаються, щоб 
іще передтим, ніж розлічиўться перегони в мор-
ських зброєннях, президент скликав світову кон-
ференцію роззброєнь. Та ця гадка має небагато 
прихильників, тому, що не є на 'часі. 

„ВІДМОЛОДЖЕННЯ" АМЕРИКАНСЬКОЇ АРМІЇ. 
ВАШИНГТОН. — Командний склад американ-

ської армії переходить, дальший процес „відмоло-
дження". Біля 250 офіцирів мусітимуть уступити, а 
їх місце займуть, молодші і здоровіші люди. На 
основі но^ого розпорядку всі офіцири до ранги 
полковника.мусітимуть переходити лікарські огля-
дини й найменші тілесні недомагання будуть причи-
ною, щоб їх усунути. Навіть таке, як штучні зуби, 
вистарчить, щоб офіцира усунути. 

У ВІЙНІ АМЕРИКАНЦІ НЕ БУДУТЬ БОМБАРДУ-
ВАТИ ЦИВїЛІВ. 

ВАШИНГТОН. — Американський військовий 
штаб, який цікавиться пильно теперішніми війнами 
п Еспанії і Китаю, прийшов до висновку, що бом-
бардування цивільного населення з військового бо-
ку не я оправдане. Воно фактично приносить малу 
користь, а потягає за собою великі витрати в аму-
ні ції. Тому в майбутній війні, в якій бралаб участь 
американська армія, американці не будуть бомбар-
дувати цивільного населення. 

ХОЧУТЬ ФОНДІВ НА ДОСЛІДИ. 
ВАШИНГТОН.—Конгресмен.Айхер вніс до. коя-

гресу законопроект,чна основі якого уряд мав би 
призначити певну кќількість фондів на технічні до-
сліди. В, нийішніх часах застій у промислі можна 
поборювати в той спосіб, що треба видумувати я-
кіс'ь нові річи і їх продукувати, говорить законо-
проєкт; а що приватні ‚підприємства не роблять 
цього в ̀ достаточній формі, то сам мусить побуду-
ваіи такі лябораторії і дослідні стації, які винахо-
дилиб ріжні нові річи в ділянці техніки і хеміі. 

ВЛАДА СКУПЧУЄТЬСЯ В УРЯДІ — ГОВОРИТЬ 
СТАЙВЕР. 

ВАШИНГТОН. — Уступилий сенатор Ста'йвер 
сказав, що за останні одинацять літ зайшли в аме-
риканськім суспільнім устрою поважні зміни. До 

. найголовніших належить це, Що влада і впливи щ-
рейшли з поодиноких секцій і стейтів до федераль-
ного уряду у Вашингтоні. Тепер очі всіх звернені 
на Вашингтон. - ^ 

Помер ВАСИЛЬ ЛЕВЧЙК 
Головнийѓ уряд Українського Народного 

Союзу подає з глибоким жалем, що 14-го 
лютого, в ѓод. 3-т1й ра-
по, упокоївся у шпи-
талі АлексІен Бродерс в 
Єлизабет, Ню Джерзі, 
ВАСИЛЬ ЛЕВЧИК.дОВ-
ГОЛІТ(ІІІ'І касіер У. Н. 
Союзу-

Василь Левчик ро-
дився 1882 року в селі 
Воля Нижна, пов. Сяніќ, 
Галичина. До Америки 
приїхав молодим хлои-
цем і вже в ІдОЗ році 
вступив у члени У. Н. 
Союзу. 

В 1910 році, на П-тій 
конвенції У. Н. Союзу, 
вибрано його головним 
радним У. Н. Союзу й 
цей уряд він сповняв 
до трннацятої конвенції в 1914 році, коли то 
вибрано його .головним контрольором. 

'Три роки пізніше, на 14-тій конвенції, ви-
брано його головним касіером і цей уряд він 

виконував 15 років, 
аж доки цього уряду не 
зцесено. 

Крім Союзооої праці 
покійний брав. живу 
участь у громадянській 
праці, а зокрема, пра-
цкшав над сслідомлен-
ням своїх братів лемків 
1 в тій Ціли помагав в 
організуванні Оборони 
ЛЄМКІІІЩШШ, якої був 
досі головою. 

Полишив вдову Ма-
рію і семеро дітей. 
- Похорон відбудеться 
ь четвер, 17-го лютого, 

рано, з церкви св. Володимира в Єлизабет. 
Земля .Йому пером! 

ПРИХОДИТЬ до З Б Л Й Ж Ш л 
МІЖ АВСТРІЄЮ І НІМЕЧЧИНОЮ 

ГРАЖДАНКА ОБОВЯЗКОВА 
В СОВЄТАХ. 

Народній комісаріят освіти 
СССР затвердив гражданку як 
азбуку карельської мови. 
Справу введення латинки в 
Советах, яку свого ча'су про-
поновано, поховали раз на все. 
Всі меншинні народи обовяза-
ні.тепер вживати тільки граж-
Давкњ .̀̂ ;-'-"?-' 

ЗАРІЗАВ ЖІНКУ. 

Подружня трагедія розігра-
лася в домі при вул. Софії ч. З 
у Львові. 28-літнін Михайло 
Рожаньскі, каменичний дозо-
рець і залізничнѓ'і робітник на 
головному двірці, зарізав на 
смерть бритвою свою 26-літню 
жінку Анастасію, після чого 
віддався, добровільно в руки 
поліції. Причиною злочину бу-
ла заздрість. Вернувшись із 
служби до дому, застав свою 
дружину в товаристві якогось 
чоловіка, що швидко втік. Із 
заздрости Рожаньскі розпочав 
із жінкою сварку і врешті її 
вбив. 

ВОЙОВНИЧА ЖІНКА. 

З Суходолі, повіт Городок, 
привезли до лічниці у Львові 
господаря Івана Мороза. Ио-
го вдарила жінка підчас бій-
ки сокирою в голову. Мороз 
утратив м. ін. ліве око.. 

БЕЗБОЖНИЦЬКА „ЛІГА 
НАРОДІВ". 

У Москві рішили ўладити в 

ДІДИЧ ПІД ЗАМІТОМ КОМУ-
НІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТИ. 
Зо слідчої вязниці в Чорт-

кові звільнили на-волю вла- 1038 р. великий міжнародній 
сника фільварку в Митќові, табор для вишколу молоді 48 
повіт Заліщнки, Маврикія'народнестей. Число учасників 
МоНгайта. Він сидів від чоти-'обчислюють на 1,500. Спеці-j 
рьох тижнів у слідчім арешті яльним завданням табору буди 
під замітом комуністичної ді- атеїстичне вишколення молоді 
яльности. іиа провідників безбожниць-

ќої- акції. Табор назвали „Без` 
божницькою Лігою Народів". 

БАНДИТИЗМ У ПОТЯГАХ. 
В електричному потязі під 

Варшавою якісь опришки на` 
пали на 35-літнього пасажи-
ра, Антона Завадзкого, порі-
зали ножами, ограбили і ви-
кинули крізь вікно. . Завадз-
кі, розчерепивши собі голо-
ву, згинув на місці. Бандитів, 
що висіли на найближчій ста-
ції, шукає поліція. 

500 КҐ. ОПІЯ. 
б ^одному з прибулих до 

Відня зза кордону залізничих 
вагонів викрили 500 кґ. опія. 
Це 'найбільша ла'ртія опія, що 
його сконфіскували в Австрії. 

АЖ ТЕПЕР ВЕРНУВСЯ ЗО 
СВІТОВО! ВІЙНИ ДОДОМУ. 
До Варнсдорфу в Саксонії 

вернувся цими днями по 23 ро-
ках неволі в Сибірі один. ні-
мець, що попав.у полон 1916-
го року. . . . . 

ВИКРИЛИ „АКАДЕМІЮ 
ЗЛОДІЇВ". 

У Варшаві викрили закон-
спіровану „академію злодіїв". 
В ній учили молодих 'хлопців 
красти. „Ректором" злодій-
ської академії був старий зло-
дій Я. Померанц. Спеціяльні-
стю „академії" були кишине-
ві крадіжі. Померанц прова-
див практичні лекції на мане-
кіні з дзвінками. Як оплату 
„слухачі" платили частину до-
бичі, здобутої вже в практиці. 
Тепер арештували Померанца 
й кільканацять учнів „акаде-
мії". 

БАГАТИЙ ЖЕБРАК ЗАМЕРЗ. 
Коло Тисьменнці знайшли 

налогового жебрака М. Апер-
мана, замерзлого на смерть. 
Аперман мав оригінальний 
плащ, вишитий з куснів взо-
ристої матерії. По точних о-
глядинах цього плаща під йо-
го підшивкою знайшли 8,000 
зл. у банкнотах. 

НЕМА ТО ЯК ПРАКТИКА. 
. ; 58 Дівчат вищої школи :Линколна в.Ню Йорќу поїхали до Джорджії, щоб 

там практично запізнатися з життям на селі. Курси практичного рільництва для цих 
дівчат улаштувала на спілку їх школа ,з колегією Габершема й Краевою Адміні-
страціею Молоді. На образќу два:: дівчата, цеї. школи-запізнаються-зо -способом ,роз-
воженйя-гною.на-фармі. ` . ' . ' - . ` . 

БЕРЛІН. ^- Сталося таке, про що теп‡р ніхто 
не думав: Ґітлер. мав у БерхтесГадені, де він тепер 
перебуває на відпочинку, довшу розмову з австрій-
ським канцлером Куртом Шушнігом. Всі епекулю-
ють, хто це спричинив ту розмову. Одні твердять, 
що Мусоліні, а інші, що Англія. Та. є фактом, що 
така розмова була та що вислідом цього буде за-
-мирення, принаймні тимчасове, між Німеччиною, й 
Австрією. А це означає, що світ не потребує.паки-
що ломити собі голови над тим, чи Гітлєр ле бе-

.реться скуповувати Австрію. А це знову означає 
до певної міри свого роду замирення Европи. 

Заноситься на новий союз. 
- З тим замиренням заповідають нове угрупвван-

ня політичної сили в Европі. Кажуть, що прийде 
тепер до союзу чотирьох державних потуг: Англії, 
Франції, Італії й Німеччини. 

АВСТРІЙСЬКІ НАЦІСТИ НЕЗАДОВОЛЕНЬ 
ВІДЕНЬ. — На цілу Австрію було всього кілька 

осіб, що знали, що має відбутися розмова між Гіт-
лєром і австрійським канцлером. Але тепер відомо, 
що про ту розмову знали уряди Англії, Франції АІ-
талії. Те, що Гітлєр так несподівано подав руку 
до згоди, дуже не задоволило австрійських нащсхів. 
Вони навіть говорять тепер, що Гітлєр їх „зрадив", 
бо вони готовились до „пучу", себто державного 
перевороту, і прилучення Австрії до Німечч'ини ре-
волюційним шляхом, а тут сам Гітлєр перервав їх 
пляни. . j . w 

КАРДИНАЛ ПРО ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ЦЕРКВИ. 
МІНХЕН (Німеччина). -^ Кардинал фон Фавль-

габер виголосив проповідь до 20,000 католиків іза-
я ви в, що це не^е^іравда, коли над^ст.и^а^уті^ U19. 
в НімеччинГ М 'переслідують церкви.'"Ізю щоби ,пе-
реслідувати церкву, говорив кардинал, не треба.ДО-
конче палити церкви. Вистарчає, коли влада зам-
кне 82 католицькі школи, як це є в дієцезії карди-
наиа. Далі кардинал говорив про те, що кожний 
жандарм має тепер право рішати, що належить до 
церкви, а що є „політикуючим католицизмом",, .але 
такого права відмовляється папі'й єпископам. Кар-
динал казав, що публика не може довідатися,. що 
думає папа і що думають єпископи, бо пастирських 
листів не можна друкувати. Навіть його проповіди, 
казав кардинал, не дозволять опублікувати. Далі 
говорив про атакування церкви при помочі радія та 
про розвязання католицьких молодечих організа-
цій. 

ПОДРУЖЖЯ, ПРО ЯКЕ ЗАГОВОРИЛИ. 
ЛОНДОН, — Світову пресу облетіла вістка, що 

панна Ішбел МекДонелд, дочка бувшого англійсько-
го премієра Р.емзея МекДонелда, яку,, коли її бать-
ко був в уряді, вважали другою жінкою в Англії по 
крролевій Марії, виходить тепер замуж за звичай-
ного робітника, що був огородником, декоратором 
і виконував у селі ріжні інші подібні роботи. Пан-
на Ішбел І відчинила по тім, як батько вийшов з 
уряду, гарний ресторан „Плов Ін", недалеко Лондо-
ну, куди звикли заїжджати визначні люди: Там і 
пізнала вона свого нареченого, яким є Нормен 
Ріджлі, років 35. Свого часу панна Ішбел МекДо-
нелд була гостем у Білому Домі. 

РОЗВОЗИТИМУТЬ ПОЧТУ ЛІТАКАМИ. 
, БЕРЛІН.— У Берліні запала на нарадах Міжча-
роднього Товариства' Перевозу Літаками ухвал'а, 
щоб у найближчому часі зачати перевозити в JBB-
ропі почту літаками:- За ту ухвалу заявилися такі 
держави: Англія,- Франція, Німеччина, Італія, Поль-
ща, Толяндія, Швейцарія і Швеція. 

ГЕНЕРАЛ ПАСТУХОМ ГУСЕЙ. 
КОВНО (Литва). — В Литві, на ЇЄЛІ, помер Пи-

лип Франіч, років 82, що пас гуси в одного з` селян. 
Про нього ніхто ближч'е нічого не знав. Тільки го-
ворили в селі, що прибув з Росії. Та по смерті ствер-
джено, що померлий був свого часу генералом у 
російській армії. Між його рїчами знайдено навіть 
прапор одного з давніх російських полків. 

ЗАПОВІДАЮТЬ В АМЕРИЦІ БОРОТЬБУ 
З ЦЕРКВОЮ. 

БЕРЛІН. — Націсти не тільки що самі- воюють 
з церквою^ але ще пишуть отве'рто в Часописах, ѓщо 
в короткому часі прийде' до війни^ між церквою І 
державою також у Злучених Державах. Це має бу-
ти відповідь націстів на те, що один з протестант-
ських єпископів хвалив Америку за те, що в ній є 
релігійна свобода. 



ДОРОГОЮ ЦІНОЮ 

СВЯТКУВАННЯ ДВАЦЯТИХ РОКОВИН 
ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТИ 

(З мого римського щоденника). 
О — 

Цього року минуло двацять В сусідніх кімнатах по столах 

Комітет нюйорської стейтовоі лєґіслягури ве-
де .тепер публичні переслухання в справі, котра жи-
во обходить усяку думаючу людину: в справі жит-
тевогр обезпечення. _. 

Це слідство має ще спеціяльне значіння, бо від-
носиться воно до тої галузи життєвого забезпе-
чення, під котрим шукають захисту на випадок 
смерти передовсім незаможні люди, головно імі-
ґранти, а саме до так званого промислового забез-
печення (Industrial insurance). Цею назвою означа-
ють дрібні обезпечення, на котрі оплати збирають 
агенти тижнево. Велике значіння цього роду обез-
печення видне з того, що в Америці є коло 50 міліо-
нів осіб, заасекурованих у цьому забезпеченні, на 
загальну суму 18 біліонів долярів. і 

На слідстві розкрито передовсім грубу поведін-
ку великих асекураційних компаній зо, своїми а-
ґентами. Агенти нарікали, що їм обтягається з за-
плати, як хтось обезпечений перестане платити свої 
вкладки, навіть тоді, коли обезпечений платив дов-
гі роки й перестав платити зовсім без вини агента. 
Урядовці підприємств поводилися з агентами в гру-
бий спосіб, а як агенти стали організувати для охо-
рони своїх прав юнію, підприємства робили всякі 
натиски на них і на їх родини, щоб вони юнії не 
організувати, зглядно щоб приступали до компаній-
ної- юнії. 

Навіть на переслухання зявилися агенти під-
приємств, щоб записувати ймена свідків з наміром 

.мститися на них пізніше за їх зізнання. Піднесено 
рівночасно височезні платні начальних урядників а-
секураційних компаній: в одній асекураційній ком^ 
пани` 8 вищих урядовців беруть на рік міліон долярів. 

Цей останній чинник навязує вже до справи 
коштів цього роду обезпечення, — справи, в асеку-
рації дуже важної. До цеї справи переслухання дали 
багато причинків: проценти від позичок на такі по-
ліси високі. Готівку на випадок зірвання цього за-
безпечення дають аж по 7 роках. Пропоновано в 
тих оглядах ріжні реформи. 

. Одначе якби навіть ці реформи були переведені, 
то всетаки вони ще не діткнуть самої сути проми-
слового забезпечення. Навіть по переведенні ре-
форми промислове забезпечення лишиться найдо-
рожчим родом забезпечення. Ц'е є той рід забезпе-

лчення, котрий оплачує асекурадѓйним організаціям 
добре, шгатних`аґентів.. та. золото`-лла^ених урядов-
ців. Одиноке виправдання, яке може мати це до-
роге забезпечення, це те, що воно приучує людину 
платити точно за своє забезпечення. Як людина це 
вже вміє, цього виправдання вже нема. Така лю-
дина повинна переходити на правильне обезпечення. 

Як чоловікові тяжко платити річними або пів-
річними Оплатами, як йому вигідно платити за за-
безпечення місячно, він повинен приступити до фі-
насово певної запомогової організації. В такій ор-
ґанізації він знайде ще право впливати на вибір у-
рядників, котрого права теж домагалися на пере-
слуханні в справі асекураційних компаній, але ко-
трого в життя перевести неможливо, бо асекура-
ційні компанії не мають ні системи відділів ні систе-
ми конвенцій делегатів. 

років, як Центральна Рада 
проголосила в IV. Універсаді 
незалежність і суверенність у-
країнського народу. Діти, що 
тоді пішки під столом ходи-
ли, виросли тепер на гарних 
юнаків, повних сил і енергії. 
Купка їх опинилась і в Римі 
та, студіюючи по вищих іта-
лійських школах, вписалася до 
чужинецьких секцій організа 
'цій студентської молоді при 
фашистській партії. З ініці-
ятиви цієї молоді відбулося в 
Римі 29. січня прегарне свято. 
Досі українська громада в Ри-
мі, занадто нечисленна і бідна 
на сили, щоб виходити з свя-
тами на широкий форум, свят-
кувала свої національні свята 
у вузькому колі своїх членів 
та найсвідоміших приятелів у-
країнської справи. До такого 
інтимного характеру поперед 
ніх святковань причинювалася 
ще й інша дуже важлива об-
ставина: Італія живе під тота-
літарним режімом і ніяка пу-
блична маніфестація не може 
відбуватися без сприятливого 
дозволу італійської влади. Бу-
ло замало надії, щоб` італій-
ська влада дозволила на мані-
фестаційні вияви української 
незалежности, бо такі вияви, 
саме через тоталітарний харак 
тер влади, моглиб дати привід 
до небажаних політичних ін 
терпретацій. 

Але цього року наше укра 
їнськ`е студентства пішло в рі 
шучий наступ і звернулося по 
офіцийний дозвіл на прилюдне 
святкування XX. роковин про-
голошення дня української не-
залежности, з покладенням 
вінків перед памятником Не-
відомого Вояка та фашистів-
ських мучеників1. їхні заходи 
були успішні. Дозвіл дано, але 
він прийшов кілька днів перед 
22 січня, і тому свято відбу-
лося тиждень пізніше, 29 січ-
ня, в день Ќрут.' 

Це був великий день для 
римської кольонії. Ґуф' (цебто 
італійські студенти, зорґанізо-
вані при фашистівській пар-
тії) віддав для свята прегарну 
салю й кімнати ќлюбу секції 
чужинецьких студентів. На го-
ловній стіні салі, вкритої іта-
лійськими й українськими на-
ціональними барвами, над 
портретами Мусолінія й Пет-
люри, повішено нашого вели-
кого позолоченого тризуба. 

розкладено цілу бібліотеку у-
країнознавства: на одному сто-
лі все, що видано українською 
мовою кращого з друкарської 
й зверхньої точки погляду 
три томи Загальної Україн-
ської Енцикльопе.дії, Атляс Ку-
бїйовича, гарно оправлені „I-
сторія України" й „Історія У-
країнського Війська" вид. Тик-
тора, „Мистецтво" Щербаків-
ського, видання празької сту-
дії. Новий спітаник „Червоної 
Калини", „Золоті Ворота" У-
країнського Стрілецтва і т. і. 
На другому столі було зібра-
не все, що тільки можна було 
знайти, виданого чужими мо-
вами про Україну. Я мав наго-
ду пізніше ствердити, що ті 
столи мали великий успіх'і ко-
ло них завжди була купа на-
роду, що з цікавістю упригля-
далася до книжок та робила 
собі виписки, нотуючи голов 
но назви книжок та їх видав-
ців. 

Офіційна частина стята по 
чалася в третій годині, коли 
наші студенти, в супроводі о 
фіційної дел^єгації (коло два-
цятьох чоловік) італійського 
студентства поклали вінок пе-
ред могилою Невідомого Во-
яка. 

Повільно й урочисто підно-
ситься похід широкими й чи-
сленними сходами на Вівтар 
Батьківщини, і мають наші 
жовто-блакитні бинди по віт-
ру. Вінок несуть два високі 
стрункі юнаки, за ними про-
стують інші, вишиќўвані по 
три, потім — таксамо по три 
— італійські студенти в фаши-
стівських одностроях. Вартові 
коло могили стають на „струн-
ко", віддають пошану своїми 
рушницями і намагаються зро-
зуміти, що то за нація має 
такі гарні, національні барви 
Небо захмарилося, починає 
поволі накрапати, але від бла 
киту наших бинд на душі стає 
соняшно. ,1. 

В шестій годині почалося 
стятої в салях Гуфу. Народу 
прийшло! більше, ніж хто спо 
дівався. Нікого не забракло з 
української громади, та всеж 
велику більшість складали чу-
жинці. 

Перший промовляв пред-
ставник італійського студент-
ства, п. Фабрі, що передав у-
країнському студентству най-
кращі побажання від віцесе-

кретаря партії, Мецосоми, що 
на ньому лежать усі студент-
ські справи. Вже від перших 
слів італійського представни-
ка, який витав в українському 
студентстві представників не-
залежної української нації, 
котра, хоч' і не-'м'ає ще своєї 
держави, то буде Ѓі мати, '— 
на салі запанував урочистий 
настрій. Фабрі згадав про сту-
дентство, що саме'цього дня 
двацять ррків ..тому-'-полягло 
під Кругами, боронячи неза-
лежність і суверенність укра-
їнського народу, і порівняв їх 
геройство з геройством пер-
ших мучеників італійського 
відродження. Потім читав від-
повідно зготовлений реферат 
д-р Турчманович, опісля не-
звичайно натхнено говорив 
наш давній приятель, бувший 
депутат Інсабато, якого про-
мову варто видрукувати цілу 
в перекладі українського мо` 
вою. Потім говорив д?р Тра-
везоно про духову спорідне-
ність між італійцями й-україн-
цями, і нарешті й автор цих 
рядків сказав кілька слів від 
Української Громади. Відчита-
но привіт від литовського сту 
дентства 'та тексти телеграм до 
Мусолінія, секретаря партії 
Стараче та міністра справ за 
кордонних, Чано. В усіх цих те-
лєґрамах підкреслювалося, що 
українське студентство ніколи 
не залишить боротьби за здо-
буття втраченої незалежности. 
Про це все можна буде про-
читати в офіційному комуніка-
ті українського студентства. 

Треба зазначити, що свято, 
завдяки виступам таких до 
свідчених і 

В О Л О Д А Р Я П О Н І Ї 
Віденський тижневик „7 Та-

ґе-Блят дес Телеграф" приніс 
у своїм числі з 2. лютого ц. р-
п. з.`„Щсар Лрогіто" цікаву 
статтю про теперішнього во-
лодаря Японії, яку я оцим по-
даю читачам „Свободи^ укра-
інською мовою. Автор u пише: 

;Доля Східньої Азії і Пять-
Сот міліонів людей' її населен-
ня залежить нині від чоловіка, 
що між усімИ володарями сві-
ту є найбільш мовчазний І 
найменший ростом. Це цісар 
Японії, Гірогіто, якого оконеч-
гіому одобренню підлягакіть 

верхах домів, збігають що си-
ли на партер, або просто на 
вулицю, щоб, Боже борони, не 
бути вище ніж ьсин неба". І де 
лиш його повозќа переїде, там 
очі всіх потуплюються на знак 
покори в землю. Отимто й не 
диво, що тому кілька років 
викликала незвичайну сенза-
цію історія з одним робітни-
ком, що, рішившись на сидя-
чйй страйк,, сидів-собі на висо-
ченнім фабричнім комині і, 
наперекір усім загрозам, полі-
ції, ані не гадав зійти на зем-
лю. Але як тільки подано йому 

усі рішення японського уряду Ідо відома, що за кілька хви-
відносно закордонної псіліти-
ки і таксамо всі стратегічні 
пляни японської армії. Ця лю-
дина має сьсігодні трицять 
шість років і висока ледвй пів-
тора метра. 

Це один з найбільш самот-
них людей насвіті, Він живе 
майже в -герметичнім відо-
кремленні, причім його, сказа-
тиб, позаслужбове життя є до-
волі собі rfpocre. Гірогіто хо-
дить залюбки в темно-синім о-
дінні, модного лондонського 
крою. Встає в шестій ч годині 
рано і разом зо своєю дружи-
ною сідає до снідання, що 
складається з вівсяного `. клеї-
ку, шинки, яе.ць, пр'ипіканого 
хліба й оранжади..Опісля ці-
сарськачпара навідується — як 
годиться добрим батькам—до 
дітей, з якими вона кілька хви-
лин забавляється, після чого 

талановити'х` про-1, ДісаР Г Ф 0 Г І Т 0 4 H T f Щоденну 
мовців, як Фабрі й Інсабато, 
проходило ввесь час у дуже 
високому тоні, і маю певність, 
що воно зробило велике й 
глибоке вражіння як на укра-
їнців так і на чужинців. 

Для нас' же, українців, це 
перше прилюдне українське 
свято в Римі має особливе 
значіння: воно цілком недво-
значно засвідчує про ті сим-
патії до нашої справи в Італії, 
що про них загал раніше 'міг 
тільки догадуватись... 

Евген Онацький, Рим. 

ЛИСТУВАННІ) РЕДАКЦІЇ. 
До збірки 
Підлуської 
Ковальчук 

Нюарк, Н. Дж. -
на"ювилею в п. 
додати: Катерина 
$І. 

Люблнн, Віс. — До прого-
лошеної коляди додати по $1: 
В. Устияновський, Марія Ко-
стик, М. Худинця, Розалія Ко-
торинська. Має бути: Д. К. 
Проць, К. Кравчук. 

Ѓват Крашанко. 

і РІИ З А М К У 
Історична повість. 

Про татар, яких Марко вчо-
ра бачив, сотник вже знав, бо 
Марко розказав був йому про 
них. Мамі і Марині не каза-
ли нічого, щоби їх не тріво-
жити. Хоч татари були в о-
колиці, то вони не конче бу-
ли небезпечні. Саме тому, що 
сотник знав про цих татар, 
він рішится взяти козацький 
конвой, _џ 

Заява сотника не всмак бу-
ла Кіндисові. 
. — Десять козаків! — прр-
мовив. т— Це вже добра ку-
па. Буває, що тупіт стільки 
коней може притягнути якесь 
'лихо. `На що їх брати? 

— То може таки є чого бо-
ятися? — спитала сотникова. 

— Це ні. Ані трохи. Всеж 
таки бувають волокити. В та-
ќих сторонах, як наша, най-
безпечніші' є малі товариства. 

— Десять козаків, то ще 
не таке телике товариство, — 
сказав' сотник і тим закінчив 
розмову! 

Марко ще нині вибрав де-
сять козаків. Призначив для 
них найліпші коні, -дав най-
ліпшу зброю і багато амуні-
ції. Отець Жук заявив, що 
вдома і.не лишиться і також 

. вибрав собі коня, випросив 

(29) 
для себе зброю. На другу дни-
ну рано товаристто виїхало 
з замку. 

Кіндис крутився жваво, ве-
селий був. їхав коло візка і 
сотникові та його дружині о-
повідав про ріжні пригоди в 
цих сторонах, про які чув і 
які будьто би сам пережив. 
Здовж їх нинішнього шляху 
кожний клаптик землі мав на 
собі записану якусь кріваву 
пригоду. Слухаючи його о-
повідань, всі неначе дивува-
лися, що нині тут такий спо-
кій, така тишина, і що перед 
ними зпід землі не виринають 
татари. 
`̂ Чим глибше вїздили в гор 

бовину, тим вище підіймалися 
стіни горбів, тим стрімкіші 
ставали їх стіни, тим старши-
ми були покриті лісами. Кін-
дис показував запалі' в зем 
лю граничні хрести і заруби 
на старих дубах. 

їхали поволі і спокійно май-
Ш до полудня. Сонце, що те-
ііер підкотилося високо, ,ки-
дало згори проміння в ті лі-
сч?ві заќўгини, які решту дни-
ни стояли в сутіні. В ярах 
деколи завіяв на них холод 
$рлин, то 'знов пішла - тепла 
струя розігрітого воздуху. 

Коні вже добре були утомле-
ні, коли вїхали в долину між 
горами. На краю лісу поба-
чили дві могили. Одна була 
трохи не така, як ті, попри 
котрі досі їхали. Була опере-
зана неначе зеленим персте-
нем. То` колишній, навкруги 
могили усипаний вал, котрий 
згодом осів. 

— Коні вже утомлені й оче-
видно голодні, — промовив 
Кіндис. до сотника. — Може 
прикажете тут короткий по-
пас? Коло он тої могили. 

— Худоба мусить відпочи-
ти, — сказав сотник і крик-
нув: — Гей, Марку! Попас ко-
ло тої могили! 

Саме в тій хвилі Марко і 
Солоняк вже були під моги 
лою. Зупинили свої коні і до 
жидали приходу решти то 
варистта. Обі могили були по 
рослі. Вітќи дерев до поло-
вини заслбнювали їх. За дере-
вами була,гуща кущів терни-
ни, деренів, свербигуза, ожин. 
Зелену долину прорізував по-) 
тік, оперізували' її гарні гор-
би. Іншої дороги, як та, ко-
трою надїхало товариство, не 
видко було. Панувала мер-
твецька тишина. Товариство 
надїхало. Сотникова і Мари-
на зійшли з візка. Сотник що-
лиш злазив, бо його нога не 
лозволяла йому брикати по 
парубоцьки. З коня скочив 
отець. Жук, козаки також за-
чали зсуватися з кульбак. Мар-

пресу. В одинацятій годині ра 
но він приймає когось із ви-
значних професорів універси-
тету, інформуючись про най-
новіші здобутки наук. Притім 
треба зазначити, що хоч цісар 
Гірогіто цікавиться незвичай'-̂  
но історією, політикою та со-
ціольогією, то найбільш уваги 
присвячує він дослідам у ді-
лянці біольбгії, і отак улюбле-
на ним світлинна знимка пока-
зує най' його' 'при мікрофоні у 
власній' лябораторії 

Перед обідом Гірогіто кла-
деться на чверть години спати, 
після чого цісарська пара о-
бідає^ На страви складаються 
спеціяли англійської кухні, 
причім на^`?ерціім місці, стоїть 
улюблена цісарем волова пе-
ченя з картоплями. Правда, 
якщо цісар бере участь у при-
людних бенкетах, то він їсть і 
японські страви, але приватно, 
в себе вдома, він дає першен-
ство кухні англійській. А після 
короткого відпочинку по обіді 
цісар відвідує свою приватну 
ґолфову площу, хоч великим 
майстром цього спорту він.не 
є, таксамо, як не надто слав-
нИй з нього і вершник. -

`Отак аж пізно пополудні 
починаються важні авдієнції 
та політичні наради, а ввечері 
мікадо присвячує свій час"пи-
танням свого приватного го-
сподарства. З цього погляду 
треба сказати, що японський 
цісар найбагатший володар 
світу, який, навіть коли не чи-
слити його дуже високої ци-
вільної лісти, має змогу розпо-
ряджуватись великанськими 
доходами, його посілості зай-
мають цілі міліони морЃів най-
кращого поля, якого вартість 
обчисляють на 65 міліонів 
фунтів стерлінгів. А крім без-
міру піль, лісів і копалень є 
Гірогіто.ще і власником безл і̀-
чі акці,й, між іншим акцій ве-, 
ликих корабельних і готелевих 
підприємств, яких вартість o6 j 

числюють на міліярд шілінґів, 
т`оді, коли сама обстановд в 
його палатах репрезентує вар-
тість 200 міліонів шілінґів. 

— Але для японців мікадо це 
"Не знаю, чи вдалось, як бажалось виконати, не тільки один з наймогутні-

Як тільки я взявся до діла, побачив, що це вимагає ших і найбагатших володарів 
більшого чоловіка ніж я, та що треба в часописі і не лиш володар Ніпону, але 
більше місця ніж на один допис,,щоб можна було й ол'ицетворене божество, що 
належно оцінити Ювилейну Книгу. Та все, що я в його особі обявилось людям 
написав про неї, написав без перебільшення, а по тут на землі. Отак усюди там, 
щирості, так, як вона мені виглядає. де являється мікадо, не сміє 

„Ви повинні помістити мій допис у „Свободі", НІХТО СТОЯТИ вище нього: ЛЮ-
щоб деякі люди, що не вміють такої праці оцінити, ди на вулицях стають безко-
побачили, що думають про Пропамятну Книгу о- нечними рядами навколішки, а 
динищ, що є безінтересовні в тій справі". ті, що в той мент були, на по-

ко ще сидів на коні. Роззи-
рався, щоби знайти догідне 
місце на спочинок. Серед тої 
глухої тишини почув неначе 
далеке іржання коней. Коли 
би був глянув на Кіндиса, був 
би побачив, що він поблід. 
'Марко шепнув до Солоняка, 
що стояв коло нього, ще та-
кож на коні: 

— Всі до коней і до зброї! 
Обступити нас! 

Солоняк шепнув цей при-

каз найближчому козакові, 
цей другому, другий третьо-
му... Коли Кіндис побачив, що 
козаки, котрі вже скочили 
були з коней, назад всідають, 
крикнув до них: 

— Тепер попас і відпочинок! 
Позлізайте з коней, попустіть 
попруги і пустіть на пашу. 
Самі киньте зброю і відпочи-
вайте! 

(Дальше буде). 

ЩО ПИШУТЬ ПРО ПРОПАМЯТНУ 
КНИГУ У. Н. СОЮЗУ 

ГОЛОС З КАНАДИ. 
Журналіст і письменник МИХАЙЛО ПЕТРІВ-

СЬКИЙ, з Торонто, Онтеріо, редактор журналу ТНЕ 
NEW CANADIANS", пише: 

„Дякую за ласкаву память і за висилку такої 
цінної книжки як „Пропамятна Книга У. Н. Союзу". 

„Ця Книга зробила на мене величезне вражін^ 
ня. Це наша Заморська Енцикльопедія!" Надсила-
ючи пізніше огляд „Пропамятної Книги" для пере-
Друку в „Свободі", пише п. Петрівський іще таке: 

лин переїзджатиме в найближ-
чій околиці тієї фабрики міка-
до, то той, уже на смерть го-
товий чоловік, не сказавши ні 
слова, зліз з комина і з поша-
ною клякнув`на вулиці в ряді 
інших. 

ДЗо зрештою всякі прогріхи 
відносно релігійного почитай-
ня мікада карають просто 
смертю. Отак'у 1934 р. один 
вищий офіцир. подіції попов-
нив гаракірі тому, що попро-
вадив цісарський почот такою 
вулицею, яка не була передба-
ена в програмі свята. Крім 

того тодішній президент міні-
стрів . оправдувався в імені 
всього уряду в спосіб, який 
його страшенно упокорював, а 
міністер внутрішніх справ та 
всі вищі урядовці, що були на-
ставниками самогубця, пода-
лися до димісії. Як правдивий 
факт подають теж те, що один 
японський жовнір поповнив 
гаракірі тому, що згубив свій 
багнет, бо як предмет військо-
вого узброєння жовнірський 
штик це — за розумінням я-
понців "-̂  частина приватного 
майна володаря; І таксамо й о-
дин японський залізничник по-
повнив гаракірі тому, що 
спричинив опізнення цісар-
ського поїзду на дві мінути, а 
з ним і один із шоферів міка-
да, якому трапилась біда з 
пневматиком. 

З другоїж сторони всяка 
критика, звернена проти осо-
би цісаря, або хочби тільки 
проти членів цісарського до-
му, це в.`Японії щось немисли-
ме і неможливе. Імя мікада 
святе і тому навіть дуже рідко 
вимовляється; а якщо друку-
ють його в газетах, то тільки 
великими буквами. І навіть 
найвищі достойники не підво-
дять ніколи очей до мікада, 
бо, як оповідав напр. один з 
найвищих достойників цісар-
ського почату, він служить у-
же довгі `десятьліття мікадові, 
але обличчя його він не бачив 
іще ані разу. Колиж мікадо 
занедужає, то двірський лікар 
вбирає на руки цілком нові 
шовкові рукавички, якщо має 
прослідити живчик володаря. 
А вже про` щось таке, як на-
мірений проти цісаря, тому 
кілька літ, замах, у Японії вза-
галі не говориться: ніхтож не 
хоче згадувати чогось „такого 
ганебного", як той порив. 
Адже батько замаховця, що 
був послом до парляменту, 
відрікся свого мандату і нака-
зав і своїй донці покинути дім 
її чоловіка тому, щоб через 
сором одної рідні, не осороми-
лась ганьбою і друга. А всі 
свояки замаховця покинули Я-
понію і жИвуть від того часу 
ца добровільнім засланні. 

Відомо теж,„що історія Япо-
нії ділиться на „епохи", яким 
надають імена кожночасні во-
лодарі. Отимто коли Гірогіто 
тому років дванацять унаслі-
див престол по батькові, ціса-
реві Иосигіто, що вмер у бо-
жевіллі, то.і він надав імя епо-
сі, яку саме-ч довелось Йому 
розпочати. ѓА це імя звучить: 
„Держава Шова". Імення, що 
дається точно перекласти, бо 
слово „Шова" значить „Про-
менистий мир". 

З німецького переклав 
д-р Остап Грицай,. и 



Ч. 37. 

З ДНЯ 
ШКОЛА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ. 
Заходами нюйорського де-

партаменту виховання відбу-
ватнмуться при нюйорській а-
кадемії медицини виклади для 
вчителів, щоб вони могли кра-
ще розуміти учеників. Бо 
добрий учитель є не тільки 
той, що знає багато, але в 
першій мірі той, що те знан-
ня вміє іншому защепити. Я^ 
ќа користь зо знання вчите` 
ля, коли він його не вміє пе-
редати іншому, коли він не 
розуміє душі свого ученика, 
коли не старається відгадати 
його настроїв? Кожна наука 
ввійде в голову щойно тоді, 
коли ця голова, до того на-
лежно підготована. Без під-
готови розумні, слова прой-
дуть мимо голови і не за-
стрягнуть у мізку. А навчання 
вчителя буде нагадувати сіян-
ня зерна в незорану землю. 

СВОБОДА, ВІВТОРОК; 15-го ЛЮТОГО 1938. 
віть найпоряднішої людини 
яка 'фактично ніколи так' у 
житті не поступилаб, як го-
ворить. Але малі діти беруть 
це поважно і в своїх серцях 
уже тоді постановляють, що 
будуть поступати так, як го-
ворять їх родичі. ' 

ЧУТТЄВИЙ БІК ДИТИНИ. 

Діти переймаються не тіль-
ки моральною наукою стар-
ших, яка має цотім великий 
вплив на їх характер, але та-
кож переймаються дуже на 
строями родичів, їх почувай 
нями і душевними пережи-
ваннямй. 

ТРЕБА ДОСЛІДЖУВАТИ ДУ-
ШУ ДИТИНИ. 

Нераз старшим здається, що 
кількалітній хлопець чи дів-
чинка, які сидять собі десь у 
т ќ у в той час, холи старші 
говорять про важні справи, не 
розуміють нічого з того, що 
старші говорять, і духом ціл-
ком непричетні до їхньої роз`` 
мови. Та це помилка. Вже 
кількалітня дитина є дуже 
склонна перейматися думками 
і настроями старших, і часто 
так буває, що та дитина, що 
сидить собі тихенько в кут-
ку, немов би її і не було в 
хаті, фактично переживає все 
те, що старші говорять, снль-
ніше від них самих. її моло-
денька душа й ум ще не пе-
реладовані переживаннями; і 
досвідом. Діти легко перей-
маються настроями старших і 
часто кількакротно вони пере-
думують ті річи, про які стар-
ші говорили, хоч старші вже 
самі про ті річи забули. 

РОЗМОВИ СТАРШИХ, 
Скільки то разів буває таке, 

і то майже в кожній родині, 
що батько й мати - говорять 
про тяжкі часи, говорять про 
брак грошей, брак праці й 
журяться притім, що буде да-
лі. Мала дитина все це слу-
хає; і хай ніхто не дурить се-
бе, що та дитина з цього нічо-
го не зрозуміла. Не тільки, що 
зрозуміла, але навіть сама 
зробила в своїм серці певні 
етичні виснотки й рішення Хоч 
вона маленька, то в її серці 
вже потворилися рішення, що 
коли вона виросте, то буде 
сяк або так поступати, виби-
ре собі відмінний фах від то-
го, що має' батько, або поста-
новить своєю особистою 
справністю і витревалістю по-
борювати ті перешкоди,, яких 
батько не міг побороти. Нераз 
дитина вже змалку задумує 
станути на шлях хитрощів, на 
шлях підступного і скорого 
здобуття успіхів, що часто 
доводить до злочину. 

ТОМУ ТРЕБА ВВАЖАТИ. 

Тому треба все вважати, що 
говориться в присутності ді-
тей, бо, як сказано, вони жа-
дібно ловлять кожне слово, 
що його скаже дорослий чо-
ловік, а передівсім вони звер-
тають велику увагу на мораль-
ні висновки старших. 

Нераз так буває, що діти 
чесних- і порядних родичів 
стали злочинцями, Чому? На 
це може скластися багато при-
чин, але буває і таке, що ро-
дичі, хоч самі по собі чесні 

Коли батько накричить на 
маму й мама засумуеться, то 
той сум також уділяється -ди-
тині. Вона починає міркува-
ти, по котрій стороні стайу-
ти: по батьковій, чи по ма-
териній. Коли вона однаково 
любить обох, то тим тяжче 
їй рішитися, тим більше бо -̀
лю завдає їй цей конфлікт, 
тим тяжче, він відбивається 
на її настрою. 

ЗАВДАННЯ ВЧИТЕЛІВ ЦЕ 
СТУДІЮВАТИ. 

Завдання учителів є студію-
вати ці дитячі настрої, які ди-
тина приносить уже з дому до 
школи, й по змозі ст'аратися 
помогти дитині їх розвязува-
ти. Бо щойно на упорядкова-
них почуваннях дитини, на об-
робленім духовім ґрунті, мож-
на сіяти зерно науки з надією, 
що воно колись дасть овоч 

Крім чисто духових питань, 
з якими зустрічається дитина 
завданням учителів і вчите 
льок є також придивлятись 
до кожної дитини, чи часом 
во'на не має якихось фізичних 
недомагань, себто, чи не є ко-
роткозора, або недочуває, а-
бо може сидить невідповідно 
і через те ушкоджує собі шлу-
нок, легені, серце, зір. 

Завданням учительок і вчи-
телів є наглядати за тими 
справами і їх направляти. А-
ле не зашкодить і родичам 
наглядати за тим, а цілком 
певно вони тим охоронять 
своїх дітей від багатьох прик-
ростей. 

РИМО-КАТОЛИЦЬКИИ ЄПИСКОП В УКРАЇНСЬКІЙ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІИ ЦЕРКВІ. 
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церкві св. петра и Павла в Клівленді помістив католицький орган THE CATHOLIC BULLETIN. Єпископа виттно ня-
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ГОЛОСИ ЧИТАЧІВ 
ВРАЖІННЯ З КОНЦЕРТУ., 

Довелося мені бути недавно в 
Ню йорќу. Ось ту нагоду ви-
користав я між іншим і на те, 
щоби бути на концерті молоді, 
або точніше, на концерті ко-
лядок і щедрівок, що його ви-
ведено під проводом нашого 
композитора М. Гайворон-
ського 'й молодого дириген-
та п. Марусевича. Бачив я там 
великий гурт нашої молоді на 
сцені. Одні співали в хорі, а 
другі грали в орхестрі. Той 
гурт представлявся надзвичай-
но мило. Особливо подоба-
лось мені, що разом з хором 
і орхестрою „виступала" та-
кож публика. А під тим розу-
мію те, що як грали і співали 
коляди і щедрівки на сцені, то 
візвано і публику до співу. Ду-
же це радувало старе поколін-
ня.-І тому належиться велике 
признання тій молоді, що так 
вірно служить нашій ідеї, що 
шанує і любить нашу пісню і 
наші звичаї. Зокрема треба 
дати признання за працю п. 
Гайворонському і молодому 
диригентові п. Марусевичеві. 
Дай, Боже, щоб такі виступи 
можна було бачити не тільки 
в Ню'Йорќу, але по всіх на-
ших громадах. Бо вони скрі-
пилиб наше життя і притягну-

З УКРАЇНСЬКОГО ж и т т я 
В АМЕРИЦІ, 

ИОНҐСТАВН, О. 
Вистава „Ой, не ходи, Грицю" 

з „Вечерннцями". 
Ще ніколи не бачила велика 

українська саля при вул. Ре-
йен стільки людей під своїм 
дахом, як у неділю, 6. лютого, 
ц. р. Коло шістьсот йонґ-
ставнських і околичних грома-
дян, а навіть з далекого Клів-
ленду, Шерону, Пітсбурґа, Ню 
Кесл і інших місцевостей, лед-
ве змістилися в еалі. Зійшли-
ся вони наче на велике свято, 
бо хотіли побачити нашу, пов-
ну традицій штуку „Ой, не хо-
ди, Грицю" М. Старицького і 
славні „Вечерниці" Ніщин-
ського. Тай не завелися. Спі-
вацько-драматичний кружок 
„Бандурист" 'української пра-
вославної парохії і громади 
зо Стілтону під умілою упра-
вою о. Степана. Мусійчука ви-
вів цю штуку преславно. 

Нема місця і слів для кри-
тичних завваг поодиноких го-

і культури. Таксамо висказав 
свою подяку всім і присутній 
гість з Пітсбурґа, о. Й. Желе-
хівський. Всі приняли ці подя-
ки до відома і погодилися з 
тим, що парохія має провід-
ника, що веде людей до посту-
пу на полі національнім та що 
в громаді нема фанатизму, во-
рожнечі, процесів і понижую-
чого наше імя поганого пове-
дення, а є обдумана і корисна 
праця. Доказом цього була 
оця вистава, були оці виховані 
і вивчені молоді дівчата й 
хлопці, оця наша молодь, наш 
цвіт український, що вміє сла-
ву України шанувати і піднО-̀  
сити, як є кому їй до цього 
дорогу вказати. А тільки така 
поступова, культурна праця 
помагає в боротьбі за долю, 
волю і славў Україні. 

Теодор Сенедяк. 
о ,-

АМСТЕРДАМ, Н. И. 
Річний бенкет. 

В суботу, 29 січня: ц. p., т-во 
„Українська Молодеча Ліга" 
влаштувала в готелі Барнес 

ловніших роль штуки, але та- j шестий річний бенкет, на кот-
ки годиться підкреслити, що; рий запросила як головних 
деякі ролі вийшли артистичною бесідників посадника міста А. 
Тай не диво. Бо ролю Марусі. Картера і сеймового посла п. 

традиції. Тому, що Україна 
стає нині важним чинником у 
світовій політиці, можливо, 
що американсько-українській 
молоді прийдеться відіграти 
одну з важних роль у відро-
дженні української державно-
сти. 

Такі свята-бенкети ділають 
дуже добре на молодь і їх 
треба влаштовувати по ріж-
них місцевостях, запрошуючи 
американських суспільних ді-

ячів, які' багато дечого нав-
чать нашу молодь, а передів-
сім навчать шанувати свою 
власну національність. 

Гість. 

Недобре прочуття. 
— Мій тато — оповідає 

Степанко свому товаришеві — 
купив собі нову штучну щоку. 

— А що зробить зо старою? 
— Певно дасть її перероби-

ти для мене... 

відіграла пані Мирослава Му-
сійчук, знана з виступів у цій 
ролі й інших роль ще з Шіка-
ґо, Бофало, Пасейку й інших 
міст. Несподіванку присутнім 
зробив і Васил,ь Сильчак у ро-
лі Хоми, яку він'віддав влуч-
но і зрозуміло. Він наче вро-
дився дочцеї ролі. Ще більшу 
несподіванку зробив Стефан 
Заміщак 'у ролі веселого па-
рубка Дмитра, що розвеселив 
присутніх дириґентурою пісні 
„На городі калинонька". І ін-
ші ролі, як: П. Кўриляќ 
{Гриць), Ояя Мусійчук (Гали-
на), Р. Лінинська (Дарина), Л. 
Сенчишак (Потап), А. Кури-1 
ляк (Степанида і баба ворож- j 
'ќа), Ю. Проць (Вустя), Т. Ко-
льонський (Охрим), А. Пашо-
вич (парубок) і С. Лопушан-
ська (дівчина) вийшли бездо-
ганно. Та головно пописався 
гурт хору. Деякі точки були 
такі живі і блискучі, що пуб-
лика нб могла здержатися від 
довгих оплесків. 

С. Ярему з Ню Йорќу. До ко 
мітету бенкету входили: Ма-
рійка Бабяк, Ірина Бодак, Ц. 
Куницька, Степанія Грицай і 
Оля Зюбровська. Гостей при-
титала Павлина Мокра, як 
„тостмістрес". 

О. М. Лисяк по молитві за-
брав слово і просив чмолодь, 
щоб ќріпко держалася віри 
батьків і рівночасно переби-
рала всі культурні традиції у-
країнського народу та вклада-
ла їх у спільну американську 
цивілізацію. Панна Оля Зюб-
ровська, вчителька публичної 
школи, перейшла історію т-ва 
й заќлиќўвала молодь, щоби 
плекала українське народне 
мистецтво, таке як вишивки, 
танці, пісня й т. п., та з тим 
мистецтвом запізнавала аме-
риканську суспільність. 

Посадник А. Картер гово-
рив, що радий, що має наго-
ду знайтися в окруженні у-
країнців і познайомитися без-
посередньо з їхнім життям. 
Він казав, що тепер він чимраз 

ЯК ЛЮДИ ЖИВУТЬ НА ВИГНАННІ. ' 
Це Шато (замок) де ля Мейе, недалеко вія міста 

Версаю у Франції, котрий наняли на' шість місяців 
князь і княгиня Віндсорн. Як відомо, князь аВіндсор 
це бувший король Англії Едвард, що зрікся престолу 
для любови до жінки. Власником замку є паНГ Дюпію, 
американка, замужня за французьким сенатором. Князь 
спровадився вже до замку зо своєю службою й цілим 
вагоном клунків. Каже, що це його перше постійне 
мешкання на вигнанні. 

Відкрив виставу вступним більше чує про українців і їх 
словом предс. прав, парохії, Н, змагання, та притім додав, 

і не скривдилиб ділом нікого 
то в своїх словних виразах либ до нас нашу молодь 
були необережні й при малих 
дітях нераз говорили: „А, не 
варт бути чесним. За чесноту 
і доброту платять каменем. 
Обманюй інших, що тільки 
вдасться. Здобудь гроші, а 
люди тобі легко простять усі 
твої попередні злочини і по 
клоняться тобі, бо ти маєш 
гроші". Такі і їм подібні річи 
можна:часто почути з уст нат 

Т. Маліґловка, 
Когоз, Н. Й. 

ЛИСТУВАННЯ РЕДДКЦП 
С Оп МІкІз Раќс, Па. — Ми 

пропустили ймена поданих Ва-
ми колядників, бо було 'аж 37 
імен, то годі було друкувати 

Лопушанський, а англійською 
мовою Дмитро Федйна, бо бу-
ло тут багато чужинців: адво-
катів, лікарів та знаних пере-
довців. На закінчення предсід-
ник представив усім управите-
ля та диригента і" режисера 
штуки, о. Мусійчука, якому 
публика зробила велику ова-
цію за його невсипущу працю 
і провід у громаді. Він у від-
повідь сказав, що ке йому по-
дяка належиться; а цій чесній 
молоді й учасникам штуки за 
їх посвяту для нашої" ўкраїн 

200,000 РЕКОРДІВ 
УКРАЇНСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ П. ГУМЕНЮКА РОЗІЙШЛОСЬ, 

бо П. Ѓўменюќ відіграв. Бо П. Ѓўменюќ знає народні 
? пісні і танці. 

Тепер П. Ѓўменюќ видав свої ноти (танці) на Орхестру, бо 
тисячі ЛК)Дей просили його видати. 

ПЕРШИЙ АЛЬБУМ УКР. ТАНЦІВ ГУМЕНЮКА на скрипку ' _ „ $ 50 
НА ПЯНО АБО ГАРМОНІЮ ._ ЇЛО 
НА ЦІЛУ ОРХЕСТРУ (22 Танці) .. 4 J 0 

Всі музиканти і любителі правдивих українських танків 
купуйте до грання ноти Гуменюка. Пишіть: . 35-8 
SURMA, 317 EAST 14th STREET. NEW YORK. 

що коли українці хочуть до-
битися признання, то мусять 
організуватись і мати силу. 
Посол С. Ярема закликав мо-
лодь, щоб вона горнулася до 
своїх організацій, бо коли пі 
де до чужих, то може зазна 
ти розчарування. Говорив та-
кож, що молодь повинна ста-
ратися здобути чільні стано-
вища в американськім житті. 

Бесідники назагал заклику-
вали молодь, щоб вона не цу-
ралася свого, а навпаки, щоб 
горнулася до свого ---ій'`щоб 

ської невмирущої штуки, пісні і шанувала культурно-народні 

БЕЗПЕРЕЧНО ТАК! 
Наша репутація про посмертну обслу-

гу найкращої якости є загально відома; 
що наші ўслуги можна дістати за дуже 
скромну суму — це вже менше знане. 

Поправді, то наші ціни є незвичайно 
помірковані; все такі, на які стати кожду 
рОдину, котра до нас навідується. 

STEPHEN JJEWUS1AK 6с S O N 
FUNERAL DIRECTORS 

77 MorrU St., Joney City 34 E. 25 S t , Bayonne 
Phone: Phone: 

Bergen 4-5989 Bayonne 3-0540 
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СВЯТО Е С Ш Я Д И В ЖЕНЕЙ 
Французьке слово „ескаляд" 

походить від латинського 
„скале", драбина і значить у 
військовім словарі — наступ 
на мури. Женевська історія не-
багата великими воєнними 
подвигами і тому світлими зо-
лотими буквами записана в 
ній оборона міста проти на-
ступу війська князя Савої, що 
в морозливу ніч 11. 'грудня' 
1602. р. намагало вдертися до 
сонної Женеви, приставивши 
драбиџн до високого муру. 
Цей мур, пятнацять метрів 
заввишки, якого частини сто-
ять іще й тепер гармонійно до 
загальної структури міста, ро-
бив разом з озером та Роною 
здобуття Женеви майже не-
можливим, чим теж можна по-
яснити у великій мірі вікову 
незалежність цієї малої респу-
блики. Савойці сподівалися 
дістатись до міста несподіва-
но, уклавши відповідний плян 
з одним зрадницьким женев-
ським урядовцем. Цей плян у-
даремнила стара жінка, якій 
не спалося цієї ночі. Вона по-
мітила ворожих вояків, що на-
магалися влізти на мур, кину-
ла на голову їх старшин, важ-
кий казан з гарячим варевом 
та' заалярмувала вартових, які 
спромоглися скинути драбини 
разом з вояками н а д о л и н у . 
Всі дальші зусилля савойціа 
здобути місто були даремні. 
Ранком скінчився бій перемо-
гою женевців. Вдячні нащадки 
не забули чуйної - „дам Роа-
йом" і її` історичного казана.' 
Вітрини всіх цукорень Жене-
ви повні того дня чоколядо-
вих казанів, прикрашених ѓер-
бом Женеви, які женевці дару-
ють один одному. 

День 11. грудня зробився 
для женевців історичним свя-
том, яке вони святкують дуже 
гучно й урочисто. На вулицях 
поважного міста реформації 
дозволена цього вечора маска-
рада, в якій молодь і діти бе-
руть живу участь. Свято по-
чинається походом, у якім бе-
руть участь" члени ріжнйх ?ІЙР̀  
тріотичних організацій в одя-
гах та зброї дотичної доби, 
представляючи військових і 
цивільних достойників та во-
яків, що боронили Женеву 
проти савойців. На переді їде 
на конях у лицарських одя-
гах голова міста та міська ра-
да, потім поважно йде голова 
колегії Теодор де Без, в су-
проводі регентів та учеників, 
„дам Роайом" з історичним 
казаном, військо з розбитими 
драбинами савойців на возах, 
гармати, вершники зо смоло-
скипами, поміж рядами весе-
лої юрби. Похід спиняється 
кілька разів, щоб відчитати 
традиційну проклямацію, яка 
говорить про перемогу, про 
волю народу, про любов до 
батьківщини. Похід кінчиться 
співом патріотичних пісень 
довкола великого вогню на 
площі. Після того починаєть-
ся справжня забава женев-
ської молоді. Вулиці заповне-
ні так," що рух трамваїв та авт 
спиняється на кілька годин. 
Групи більше, чи менше до-
тепних масок, хлопці, перебра-
ні за жінок і дівчата, перебра-
ні за хлопців, вганяють по ву-
лицях у супроводі найбільш 
дикунської музики. Центр за-
бави на великій площі Плен-
Палє коло карузель, гойданоќ, 
всякого роду буд та інших ме-
ханічних уладжень модерного 
ярмарку. Ніч кінчиться по ка-
варнях, ресторанах та балях 
на веселій забаві. 

Але ніч „ескаляди" минає... 
З вулиць змітають всі останки 
нічних забав і Женева приби-
рає знову свій звичайний ви-
гляд, прекрасної перлини Лє-
ману, надхнена ідеями суво-
рої реформації. 

Р. Шульгнн. 

wf 

Елегантний пан заїздить ав-
том перед нічний бар і каже 
до шофера: . 

— Степане, приїдете тут по 
мене в пятій годині. Буду ле-
жати під третім столиком на-
право. . 



не ш я м и г д ш і ПДНОМУ 
КРАЄШ 

'- . ШІКАҐО, ІЛЛ. 
Же?гая I2^e від, УЧХ одву. 
На зборах вашого відділу зложено 

кодяду на визвольну боротьбу. Жер-
твувалп: Анна Діднк $2; Марія Ьул-
ка $1:50; Стсгинія Дутчак, Анна 
Стронська, Марія Скрпнська по $1; 
Юстнка Марѓшів, Анна Попалюќ. 
Ќсене Н%іяк, ЮЛІЯ Ќдикун. Кзте-
рика Гофмаа, Т. Кокодуд. Анна Се-
мочко по 50 и Разом $9:50. 

Крім того ЗЛОЖИЛИ на Рідну Шко-
лу по $1: Розадія Сидориќ, Анна 
Стронська. Розадія Попадюќ; по 50 
ц.: Анна Семочко, Є. Гаврилюк, Ю. 
Марнќів, Т. Кокодюзч К. Гофман. 
Ю. Канќун. К. Плетеќ, М. Булка, 
А. Тіовадюк. faiM^$1J5a. 

На тих самих зборах виаснґнова 
по з каси S25 на в їй зольну бороть-
от. Гроші вислано до центральної у-
п̀рави ОДВУ. 

Іванка Подода, рек. секр. 

ДЖЕРЗІ СИТІ, Н. ДЖ. 

Кояядувалн члена. 75 від: ОДВУ. 
2-го від. УЧХ ОДВУ та 19 від. МУН: 
пані Ќоблай. Левиць ќа. О. Трут, К. 
Кўлич, М. Мацях, II- Ікзловнч. А. 
Жуковська, Т. Барна, В. Косгирка, 
панна М. Гусар, панна М. Коблан. 
панна Довгопола і В. Юрків. Зложи-
лн: Т. Фальковськнй $З; І. Гусар 
$4; ио $2: Я. Волинський. М. Му-
рашко, В. Костер, В. Томчук, Е. Во-
лошцн, Ю. Левнцька, Е. Нечесний 
Г. Євусяк. Л Онуфрія, Тевдя Якнм-

`чуя. А. Куднч, ЃІ Жуковська, А 
Коблан, А. Кнрчїв, II Чопик. Я. Ма 
ц л ; Mapbf Даяьяо 51 .50; тю $І: -М. 
Юрків, Г. Нальчук, Т. Кречковський. 
М. Ќлапко, М. Іїопнк, М. Ленчуќ, IL 
ѓНмедь, Г. Шусгнкевнч, С Гладкий. 
М. Петренко, Т. Кушнір. І. Гнатиќ, 
Л. Дума, М. Глт(ен. М. Сиваќ, Г. 
Копѓт, М. Козачок. Т. Клин, М. Ми-
ляаояич, С Шммон, М. Грабар. Г. 
Готрз, В. Семусь, А. Мидяновнч, 
Ю. Тесаровськнй, М. Хнтрин, І. Ма-
даховсмотй. В. Ќостів, 11 Мнщишия. 
І- Биобрам. П. Мазур, М. Курнло. 
A. Пельо, М. Фурка, і. Черкавськжн. 
B. Черепаха, Н. Вонсон. А. Контрз-
вевич, А. Гречнн, В. Решітник, П. 
Св†тнкпький. О. Колісняк, М. Атама-
яяяс, М. Баран. К. Піддубчншнн (на 
політичних вязнів). М. Смагрішькнй 
М. Трусевич, П. Левнпькин. Е. Ко-
стів, II Падала, В. Пль, В. Че-так. 
К. Барка, О. Ленів, П. Кіраш, І. 
Лущав. А. Світліїќ. Ю. Новак, П. 
Костнрка, А. Дубиќ, Е. Ляхович, О. 
Стеткевнч, Л. Мишўѓа, Р. Слободян, 
Д. Галнчнн, М Мурашко. В. Цан, П 
Боровськнй, Е. Пфайфер. Д. Кшей. 
J, Смеречанськнй, ЃІ Грабар, Т. За 
каннч. С Кіцея, И. Жарськня, І. 
Сторанка, Т. Барна, Н Заяць. А. 
Борнк, І. Вашко, С Ќот, С Сайчук, 
А. Кухар, В. Микитќа. М. Турчня-
ськжа; по 75 п,: В. Окпіш. І. Хо-
иінськяй; по 50 о.:. М. Сайчук, II. 
Пігуяа, Г. Тойч, В. Зебриќ, М. Ка-
вочка, II Нестор, Т. Хомяк, В. Ма-
данчук, М Ѓрешко. К. Сганнславн-
unra, М. Бабер, В. Кушнір, В. Шерп. 
І. Дубна, М. Пігура, Я Осмідовськкя, 
М. Федак, С Карпів. П. Стебдець-
кий, В. Коченаш, П. Фурка, IL Тхір. 
М. Фурка (Ню Flops). О. Пельо. Р. 
і рош, Т. Пеляр, А. Гребеняќ, М. 
Фурка. А. Євчак, М. Каліда. І. Карн-
чорт, А. Маѓўра, Р. Дорош. М. Bar-
пер, М. Мазур; по 25 ц,: В. Жура-
г.ецькнй. Паѓрнќа Ляшок, А. llkpa-
яовнч; Н. Н. 5 о. Додаткову коляду 
no 51 зложили: Н. Левнцька, А. 
Сазоншіно, П. Серафнн (Ню Порк), 
А. Болттянська. О. Логнн. Разом 
S15X30. 

БОСТОН. МАСС 
27- віддц ОДВУ. 

Підчас Різдвяних Свят члени ка-
нюго відділу ОДВУ виконали сзій 
організаційний обовязок та пішли 
колядувати на визвольну боротьбу. 
Хоч падав сніг, проте наші члени 
не зважали, а радо йшли колядувати. 
Жертвували по 51: А. Роговська. 
М. Майдан, І. Зїнько, В. Стрілецький, 
О. Гримай, А. Івзшко, Т. Озерќо, 
А. Смаж. А. Ганчарнк, А. Мороз. 
Л. Бортивик, І. Чопкк. І. Волощук, 
С Чоянк, Н. Лавйскнба, Д. КУЗЬ, 
Ю. Смалюх О. Войтків. д-р Е. Са-
МОН.ТЄЯКО, С Кучер, Н Бодкар. Г. 
Зварнч, ЃІ Мороз. О. Пояовнч, І. 
Матейяо. їв Слелзь, Н. Довганчук, 
о. .'І..Кушнір, М. Музика, М. Нопо-

Пнтллж, Г. БідецькнЯ, М. Соаків, 
Баѓнюќ, Ю. Каяагк, І. Містерман. 

І А.' Іояда, А- Криеущма; М. Нема 
175 ц,- по 50 д-: И. Пенднцькнй, К. 
Бйраї, Галько. Клйбая, К. Цвях, М 
Хоменко, Смитанкж. Н. Куриляв; В, 
Слободян, Т. Слободян, М. Кунднра, 
II Баран, !. ЯчишИн, О. Святий, В.. 

: Тур"ицькіА К. Мосдиок, Е. Саобо-
дян, Н Романюк, Б- Клкм, Владияа. 
М ЛопушанськнЯ, Б. Мандро, К. 
Цибок, М. МосковвЧ, А: КОСТЙК, ЦЮ-
рндо. А. Козак. А- Малиць, Ґуднра. 
І. Ячишнн, П. Цвяіс, II Чорний, Те-
декко, К: Шагалз. 1. Шаѓада. С 
Ііннднцькня; по $25 а,: Медьнічек, 

j А. Карпович, Сьвнта, І. Баран; дріб-
: нямн 15 Ц. 

НЮ ИОРК, Н. R. 
№`і 

ПОСМЕРТНА ЗГАДКА 
У неділю, 1'3-ГО ЛЮТОГО, ЙО-

мерла в АсторЯ, т Ломѓ Ай 
денді,- довголітня членќа У. м 
Союзу, Пврасяеаіа Сісвродин-

' О Г Х , И І І Ѓ : ' ' : ' " --- -"-.? ^-^-^rs^i^-^^-ria^K^-:^Cg-t.^-^^А^"гтявягѓкщтя`я J.^^ 

Гром. Степан Шевців вмслаа че-
рез Обеднання коляду в сумі $12 
на такі аідй: $б вів Рідну Школу, $5 
на сироти і $2 на визвольну бороть-
бу. 

' ' Ѓ ' і . ' ' є ` 

ОЗОН ПАРК, Н- PL 
З забаві} на волитмчинх аазмвк. 
На Новий Рік УкраТнськнй Амери-

кансько-Громадянський Ќлюб влаш-
тував малу забаву. Предсідяик П. 
Параяіук побаікав присутнім шасли-
вого нового року. Потім покликав 
ново-вибраного предсідника, Мидгй-
ла Шведа,'котрий сказав кілька ши-
рид слів про кдюб та завізвав при-
сутніх, щоб впнсуваляся в члени, Да-
л'і йшли інші промови. Накінеиь за-
брав слово М Танчак і, спімиувілі. 
про старий край. Попросив зібраних, 
щоб зложили щось на полпачких 
вязнів. Жертвували: І. Сѓашків $1 
і $5 дрібними. Суму $б вислайо че-
рез Обедааиаа. 

^ ^ М. Швед, 

Уродилася вона 7-го трав і и 
Шв-го року в Ўстечќу, иови 
Задішнки, західня Ўкраїн. 
Ставши членкою У. Н. Союў. 
вона прнстунила теж до т о о 
рнства ^Дністер"'. Покійний, 
займалася живо н а р о д н і м ; : 
справами Ш була широко зві-
сна ' з живого зацікавлення 
громадською працею в своїй 
громаді. 

При смерті мала 48 літ. Оста-
вила мужа й дочку. 

Похорон її відбудеться в се-
реду, 16-го лютого, рано, з ч-
крашської православної церкьіі 
в Ню йорќу (на 14-іій ьул.). 

Земля Ти ‚пером! 

=ІГ 

вич, П. Грицеко; по 50 п,: С Бой-
ко. А. Нашаќ, О. Шафраііська. С 
Дейвіх С Шафранська, ‚А. Піияк, 
0. Паяькевич. М. Вонс, А. Біляк. Т. 
Золочівська. М Давискиба, А. Бер-
белсиька. О. Ктбчак, ML Бодкар, К. 
Пепеходюк, Г. 'Вояко. Н. R, Н. Н: 
1. Зварнч 10 а. Разом $40.10. 

М. Попович, секретар. 
- ' О -

ФІШКСШ1Л, ПА, 
Зо зборів. 

На оргаитзаатйиих зборах, на яких 
засновано новий відділ ОДВУ. п. 
Іван Білінський зібрав $1522 на вя-
звольиу боротьбу. Гроші переслано 
до центральної управи ОДВУ. 

_ .—го 
ню ЙОРЌ, a PL 

З крутянської академії. 
На академії в честь Крутянських 

Героїв, яка відбулася заходом 10-го 
від. ОДВУ 30-го січня 1938 р. в Ню 
Порќу', зложили на визвольну бо-
рогьбу по $1: П. .Мартинќж, Роз. 
Ковальчук, С В. Ратлтяния. Л. Ми-
шуга, R. Третяк, М С і М. Ѓара-
симишини, Т. Онуфрик, С. Прончак, 
А. С М. Чернецька, Д. Галнчнн, 

А. .'Іубас, М. Сербенськнй. О. Стри-
ковська. Я. Гаврилќо, А. Гладун, В. 
Душник, гром. Пахолкн, fc.. ІІлошан-
сглса, В. Голубовнч. Н. Б. Н Н, Н 
Марків; по 50 п.: А. Кін а люк, Ю. 
Стех, А. Молоаович, В. Марковськти"і, 
Н Н-. В. Івзяяк, ѓ. Сушко, иані Ко-
вадь, Л. Липецькнй, .1. Косткшнн, 
М. Чайка, Т. Івзсечко, іваннло. Ра-
зом $2950. 

ѓО г 

НЮ ЙОРЌ. Н. й. 
З нагоди Свят. 

II. І'.аспль Клин зложив на вн-
звольну боротьбу $5, а п. Н. І̀Іркш-
ляк $1, як коляду з нагоди Різдвяних 
Свят. 

о ij-
НЮАРК, Н. ДЖ. 

З весілля на шкоду, в Коломиї. 
Веахтя Марії Шумської й Едварда 

Карпенсі відбулося 24 грудня 1937 
р. в Українській Иресбитерській 
Церкві в Нюарку. Н. Дж. Марія 
Шумська є чденнцею У. Н. С, від-
ділу Запорозької Січи. Першою точ-
кою програмя було сольо .Люб.тю 
тебе ьірно". яке з чуттям відспіва-
да Одя Онищуківна. при акомпгнія-

менті Стефаиії Шумської. Потім при 
звуках шлюбного маршу увійшла 
молода; при вівтар: ждав її молодий. 
Вінчання відслужив пастор А. Ку-
ман, а хор відспівав нозолібраиим 
„многая літа". 

Маги і батько молодої мали при-
ємну несподіванку для молодих, бо 
запросили присутніх гостей на по-
шлюбне птмтняттй. яке відбулося з 
церковній салі, де також відбулась 
програма і забава. Крім родичів 
повінчаних всі гості склади весільні 
бажаніш молодій парі Хор під про-
водом п. Ю. Кириченка відспівав 
кілька пісень. Опісля молода яаді-
дида гостей весільним „короваєм' .̀ 
Також відбулася.збірка на Школу ім. 
М Грушевського в Коломиї, ` яку 
перевів' Василь Горбач. Збірка вн-
носнть 511, які то гроші вислано 
через Обеднання на призначену ціль. 

А. Кутам, 
о 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ—НАЙСТАВН. 
Кодяда на народні ціди. 

При місцевій українській громаді 
існує, Т-во ім. Ольги Кобпдяиськоі. 
від. 48 У. Н. Союзу. Дуже гарно 
розвивається цей відділ, бо чдсниці 
беруть активну участь у громад-

ськіи житті, збирають датки на ріж-
ні народні ціли, а також жертвутоть 
з власної каси. 

Цього року на Різдво зійшлися 
кілька жінок — М Шагала, С. Мі-
стерман, В. Слободян, А. Ѓраб, К. 
Куядяра, П. Романюк і К. Сдобо-
дян — та, не жаліючи труду, пішли 
по членнцях з колядою і заколяду-
вади $5650. На своїх зборах вони 
ухвадиля ці гроші поділити так: $15 
на політичних вязнів, $10 на Рідну 
Шкоду, $10 на інвалідів, $10 на На-
родну Лічнипю . у Львові і $10 на 
сироти в Філадельфії. Суму $35 пе-
реслано через Обеднання з прнзва-
ченням на згадані ціди, а $10 на 
Лічннцю передано до місцевого Ко-
мітету_ Злученях Ортанізгцѓй Філя-
дельфн; $10 передано сестрам ва-
снліянкам. 

Зложили: М. Максимів $2; С. Бабак 
$1.05; по $1: І. Баран з Блавк, .М. 
Качмар. С Кінаш, 1. Сюцко, С Крн-
вуцькйй, Т. Фарботник. А. Вовчак. 
П. Кознарський, Й. БітіяськнЙ, П. 
Ќостяк. І. Гриб, Т. Шагала. It Ндтх-
та, С Юрків. АІ Маргич; М. Бо-
риска, І. Летвіак, А. Губтцька, А. 
Комароаська. В. Лотгушанська, -А. 
Кузьбнт, О. Фідянкевич, Чудецькз. 
А. Паславська, М. Козтирськяи, В.І 

НЮАРК, Н- ДЖ. 
На іаміпдві иілм. 

Товариство "їм. Мнхайда Грушев-
ського, від. 219 У. R Союзу в Ню-
арку, удоалнло на своїх річних збо-
рах 11 грудня 1937 р. аивсигнувагк 
з товариської каси на такі народні 
ціли: по $5 на Рідну Школу, на яо-
лггнчнях вязнів і на інвалідів. Разок 
$15. Гроші вислано через Обеднання. 

Андрій Мудротвеьиии, фін. секр. 
- - О " ' 

ШЕЛНФІДД, Н. ДЖ. 
З забави на Рідну Школу. 

Дна 22 січня відбулася забава в 
гром. Дмитра й Катерини Семеню-
кга з нагоди їх 20-лѓгньото ювилею 
водружого життя, котру влаштували 
їх приятелі При веселій забаві не 
забуто про Рідну Шкоду в старім 
краю. Зложили по $1: И. Ярема. 
Ю. Годинськин, М. Ярема, В. Ярема, 
М Дўбає. В. Реяовець, М. Литвян, 
М. Вовчуќ, В. Ромавовськия, С. Ду-
бей, В. Дубас і Д. Семеяюк. Разом 
$12, котрі вислано через Обеднання 

Ю . Ѓі 

ІЮШЕРТШ ЗГАДКА 
В Неділю, ДНЯ' 13-ГО ЛЮТОЇ') 

1938 р. упокоївся бл. п. Ми-
тШІтіг ВявввяШМІ, довголітннн 
члея тов. я̀в,'. Бої дана Хмелі,-
ннцького, в Нюарку, Ню Джер-
з і від. ІЗЗ У. R Союзу. 

Похорон відбудеться рано, в 
середу. 16-го лютого 1938 (і.. 
з похоронного заведення Миро-
на Литвина 383 Morris Avc, 
Newark, N. J. 'Похоронні Ѓу,-
гослуження .відправнгься в у-
країнськІА %ерсяі си. йоан.. 
Хрестителя, в Нюарку. 

- Покійний родився в селі 3d-
аанові, яовіт Ротатим, Поляшии 
жінку і двоє дітей. 

Вічная Йому Память! 
Олекса Будимќ, секр. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ЇСЛІВЛЕНД. О. Місячні збори Сс-

стриитва Н. 3 . Пр. Діви Марії, від. 
112, відбудуться я неділю. 20-ю ля-
того. Просимо исіх прибути на пі 
важні збори. Також пригадуємо 
довгуючим вирівняти СВОЇ S1LMJKK. 
бо япротивНім разѓ будуть суспен-
довані На рік 1938 вябргно таќкії 
уряд: Марія Ліска, пре де; Катерні.. 
Габрівська, секр.; Парана Різун, кас: 
Домініка Романович, рек. секр.: 
коілродя, Ева Ляляж, Зофія Чубіи-
ська, Зофія Лазука. 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ У. Н. СОЮЗУ 
ЛОРЄЛН, О. Товариство Україн-

ськото Народного Союзу, `від. 50, 
повідомляє всіх своїх членів, що 
місячні збори відбудуться в неділю. 
20-го Лютого, В ГОДИНІ ІШІЙ попо-
дудні в` гали,' ̀ де звичайно. Прося-
мо членів прийти на час — М. 
Шмнчмк, секр.' 

КЛІВЛЕНД. О. Місячні збори від. 
358, тов. Згода, відбудуться в не-
ділю. 20-го лютою, в годині 2-гін 
поподудні, в Народнім Домі. 2253 
Вест 14. Просимо всіх члеяиць 
прийти на збори, бо є важні спра-
ви до полагодження з річних збо-
рів. — А. Карась, секр. 

ШІКАҐО, ІЛЛ. .На річних зборах 
тов. їм. Тараса Шевченка від. 252 
вибрано слідуючий уряд: І. Маѓас. 
яредс; І. Сливка, заст.; Н. Батюќ, 
фін. секр.; П. Хомин, рек. секр.; А. 
Багрій, кас.; Г. Сенів, L СКУЛЬСЬКЯЙ. 
П. Ќўлишиђ контродьори. Місячні 
збори відбудуться в неділю, 20-го 
лютого, в годині 1230 зтюдудяа при 
1944 Ірі вул_ Просимо всіх члени; 
прийти на збори. Також пригадуємо 
всім члеяма, щоби заплатили свої 
вкладки на цих зборах, бо я хто 
не заплатить своїх вкладок на час, 
той буде суспендований. Вкладки 
мають бути вислані до головної 
канцелярії У. Н. Союзу кожного 25 
дня в місяці — Відділовий уряд. 

ШІКАҐО. Місячні збори Бр. Ро^ 
Пр, Богородиці,' від. 25BL. відбудуѓь-
ся в неділю. 20-ГО ЛЮТОГО, В ГОДНІ 
2-гім пополудні, в гаді парохіяльнік. 
4950 С Полайиа стр. Кождий член 
повинен бути вритгутияй на цих збо-
pax, бо буде багато справ до ви-" 
рішення. — А. Ф. секр. 

ТАРЗАН НА РОЗШУКАХ. 

H 1 P 0 H Л И Т В И Н ! 
УКРАТНСЬКИП ПОГРЕБНИК j 

Без ііш ""Я', як далеко поза і 
Нюаркож. Бразі яотребя теле-{ 
фоиуйге до вас Обслуга шяраі 

Зміркувавши небезпеку, А-
нета сіпнулась наче дика кітка 
і таки вирвалася з рук Сборо-
ва. Рівночасно вона з цілої си-
лн закричала: „Тибс, рятуйЃ' 
Сборов на хвилю схаменувсь 
і, звертаючись до Анети, ска-
зав: „Коли ти словечком пя-
снеш про те,`що було між на-
ми, то я тебе так замордую як 
свою жінку". В його словах 
було стільки люти, що Анета 
бачила, що він не жартує. 

Подібно як Джейн, Анета 
влупила свій прошибливий по-
гляд у Сборова. Бо їй, хоч у-
же прожила поверх двацять 
літ на світі, то ще не приходи-
лось натрапити на такого нік-
чемяика. Вона просто не мог-
ла вірнти^^^що така гидота 
могла-иа світі існувати. З ху-
щів показався Тибс 1 запнтав-
ся: ,ДДо сталося?" По хвилі 
надўми Анета відповіла: „Я 
здибала гадюку"— 

Так, це була гадюка, гірше 
гадюки .— думала собі Анета. 
В тій же хвилі вискочив з ку-
щів також Бравн. Вія зачув го-
лос своєї дівчини здалека й 
немов тигр прибіг їй на поміч. 
ДЦо сталося?" — запитавсь і 
він. „Анега здибала гадюку", 
відповів недбало Сборов. ‚ j le 
вона? Чи ви її вбили?" — за-
питався знов Бравн, готов роз-
давлютатн все, що загрожува-
лоб Анетї. 

„Ні, я не вбила її", відповіла 
значучо Анета. Але коли б ця 
гадюка появилася знову, то тя 
вбєш її. Чи не так?" З тими 
словами вона з довіряй по` 
глянула Браинові в оч і „Ти 
можеш бути `певна, дівчино, 
що вбю її. Роздавлю так, що і 
сліду не останеться. Але скажи 
но мені, куди вона схова` 
лась?" „Вона втекла", промо` 
вив Сборов, ^Дрітий раз вона 
не втече", добавила Анега.. 


